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A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi 

segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban

foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

Házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint.

25. § (3a) A kizárólag szociális segítésben részesülő - éves átlagban számított 

- ellátottak száma nem haladhatja meg az adott intézménynél, szolgáltatónál 

házi segítségnyújtásban részesülő - éves átlagban számított - összes ellátott 

50%-át.

(3b) Egy ellátott esetében azon napok számának, amelyen számára személyi 

gondozást is nyújtottak, éves átlagban el kell érnie az összes gondozási nap 

legalább 50%-át.*

Kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár.

Fajlagos összeg: 210.000 Ft/fő

E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

Kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár.

Fajlagos összeg: 25.000 Ft/fő

Tervezés
A szociális segítés és személyi gondozás keretében ellátottak éves becsült 

száma

Házi segítségnyújtásban részesülők tevékenységnaplója alapján naponta 

összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Egy ellátott naponta csak egyszer és a szociális segítés és személyi gondozás 

jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

*Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, 

amelyiken csak személyi gondozás történt, vagy szociális segítés és

személyi gondozás is történt.

Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, amely

napokra személyi gondozásra kötött megállapodással rendelkeznek, és az

olyan napok száma, amikor csak szociális segítést végeztek nem haladja meg

azon napok számát, amikor személyi gondozást is végeztek.

Azt a napot lehet figyelembe venni személyi gondozásos napként, 

amelyiken vagy csak személyi gondozás történt, vagy szociális segítés és

személyi gondozás is történt, vagy csak szociális segítés történt, de az ilyen

napok száma nem több, mint az olyan napok száma, amikor személyi

gondozás, vagy szociális segítés és személyi gondozás is történt.

Házi segítségnyújtás finanszírozás

Legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, 

amely az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám 

alapján, a külön jogszabály szerint számított maximális ellátotti számot 

meghaladja.

Elszámolás

Az ellátottak száma sem tervezéskor, sem elszámoláskor nem haladhatja 

meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra 

befogadott ellátotti létszámot.  

A törvény erejénél fogva befogadottnak minősül:  települési önkormányzat 

esetén  a teljes befogadott ellátotti létszám. Nem állami és egyházi 

fenntartók esetében a 2016. február 1-jén az adott intézményben, 

szolgáltatónál (székhelyen, telephelyen)  személyi gondozásra 

megállapodással rendelkező ellátottak száma. 
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2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja Ellátotti szám számítása:           

21 óra = 1 fő ellátott.
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